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Κωνσταντάτος:

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το Μεγάλο
Στοίχημα
του Ελληνικού

ΣΕΛ. 13

Το ξεκίνημα των έργων
στο Ελληνικό θα σηματοδοτήσει την ήττα του λαϊκισμού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Οι υποψήφιοι των κομμάτων
στην Ανατολική Αττική και
στο Νότιο Τομέα

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 8

ΜΑΡΤΙΝΟΥ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δύο άξιες υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας
στην Ανατολική Αττική και στο Νότιο Τομέα

“

Σαρωτική η νίκη
του Γρ. Κωνσταντέλλου

Γεωργία Μαρτίνου και Διονύσης
Χατζηδάκης. Αφού υπηρέτησαν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση η μεν πρώτη
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, έθεσε υποψηφιότητα και εκλέγεται βουλευτής συνεχώς από το
2012, ο δε δεύτερος αφού έκλεισε
την αυτοδιοικητική του πορεία μετά
από 17 συνεχή χρόνια στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, θέτει υποψηφιότητα
για τη Βουλή των Ελλήνων.

στο Δήμο Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης με ποσοστό
ρεκόρ 72,61%
ΣΕΛ. 4

ΑΡΘΡΟ - ΣΕΛ. 5

Μετεκλογικές
δημοτικές προσεγγίσεις

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 11

ΝΤΟΡΑ ΠΑΛΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΤΗΣ Ν.Δ.ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΕΛ. 9

Άλιμος - Παγκόσμιο Αθλητικό Γεγονός

Ξεκίνησε το "LASER RADIAL
YOUTH EUROPEAN CAMPIONSHIP"

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στον τελικό Μπάσκετ με αμαξίδιο
ΣΕΛ. 15
στον Άλιμο
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επικαιρότητα

Κυρίαρχος

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ*
Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κρυφογελώντας τον αμφισβήτησαν. Που γκρίνιαζαν διαρκώς. "Κάθισε
πρώτα να κερδίσει" έλεγαν.
Άλλοι περισσότερο... large του έδιναν νίκη εως δυο
με τρεις μοναδες το πολύ. Τους χαλούσε και τους ξίνιζε το καθετί.
"Δεν είναι ρήτορας". "Ο Τσίπρας τον έχει".
Μη μου πείτε πως δεν τα ακούγατε όλα αυτά;
Κι όμως ο Κυριακος Μητσοτάκης απέδειξε πως είναι
πιο πάνω από όλα αυτά. Πως είναι κυρίαρχος καθώς
κέρδισε κατά Κράτος τον αντίπαλο του στις Ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές κάλπες.
Με διαφορά κοντά στις δέκα μονάδες, με στρατηγική ήπια, δίχως να τάξει και να πει πολλά διέλυσε
έναν αντίπαλο που επένδυσε στη λογική "δώσε και
μένα μπάρμπα".
Χωρίς να ενδώσει στις σειρήνες, έδειξε αυτό που
γνωρίζει καλά:
Να απαντά με έργο κι αποτέλεσμα σε όσους τον αμφισβητούν.
Να εξελίσσεται από outsider σε νικητή. Αυτό μήπως
δεν έγινε με τον Κυριακο Μητσοτακη και στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Άλλον περίμεναν κι άλλος βγήκε.

Βουλευτικές εκλογές 2019
Πόσους σταυρούς βάζουμε σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Οι σταυροί που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια ανά εκλογική περιφέρεια
στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών στο site του.
Το ανώτατο όριο έως 4 σταυρούς
έχουν η Β1 εκλογική περιφέρεια βορείου τομέα Αθηνών, η Β3 εκλογική
περιφέρεια νοτίου τομέα Αθηνών
και η Α' Θεσσαλονίκης.
Δείτε τις περιφέρειες και τους σταυρούς προτίμησης.
Α’ AΘΗΝΩΝ μέχρι 4
Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ μέχρι 4
Β2 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ μέχρι 3
Β3 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ μέχρι 4
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι 2
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι 3
Α’ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μέχρι 3
Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μέχρι 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ μέχρι 2

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΑΡΤΗΣ 1
ΑΧΑΪΑΣ μέχρι 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ μέχρι 2
ΕΒΡΟΥ μέχρι 2
ΕΥΒΟΙΑΣ μέχρι 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ μέχρι 2
ΗΜΑΘΙΑΣ μέχρι 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μέχρι 3
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1

Θα κινηθεί στη λογική της ήπιας δύναμης όσο κι αν
ο πολιτικά πολυτραυματίας Αλέξης Τσιπρας τον
προκαλέσει. Κι αυτό διότι ο προεδρος της ΝΔ έχει
ένα σημαντικό προσόν.
Την ψυχραιμία. Τη διαύγεια σκέψης σε μια χώρα που
ο πανικός είναι μόνιμος.
Με αυτά κι αυτά όμως ο ίδιος εξελίσσεται στον απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Σε εκείνον που διέλυσε τον μύθο Τσίπρα. Που κατέστρεψε την εικόνα
του "καταφερτζή" πρωθυπουργού που όλα τα...
σφάζει όλα τα μαχαιρώνει και που έκανε μέχρι και
τους Ευρωπαίους να τον αγαπήσουν. Καλά τα παραμύθια της Χαλιμάς.

Λύσεις κι όχι λόγια.
* O Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ. στη Β’
Πειραιά.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ μέχρι 2
ΚΑΒΑΛΑΣ μέχρι 2
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ μέχρι 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ μέχρι 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ μέχρι 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ μέχρι 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΛΑΡΙΣΗΣ μέχρι 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΛΕΣΒΟΥ 1
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ μέχρι 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ μέχρι 2
ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΕΛΛΗΣ μέχρι 2
ΠΙΕΡΙΑΣ μέχρι 2
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΣΑΜΟΥ 1
ΣΕΡΡΩΝ μέχρι 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ μέχρι 2
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ μέχρι 2
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1
ΦΩΚΙΔΟΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
ΧΑΝΙΩΝ μέχρι 2
ΧΙΟΥ 1

Σε μια λογική λοιπόν "my way" θα κινηθεί και στις
επόμενες κάλπες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Θα κάνει εκείνο που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Θα ανανεώσει, θα ανατρέψει, δεν θα τάξει πολλά και δεν
θα πολώσει.

Όμως στο τέλος είναι ο κόσμος που αναζητά λύσεις
στα προβλήματα του.

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μέχρι 4
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μέχρι 2

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας
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πολιτική

Β

“

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ και ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
δύο άξιες υποψηφιότητες της Ν.Δ.

λέποντας τα όσα προκλητικά συμβαίνουν εδώ και 4, 5 χρόνια από
τους, βουλευτές της κυβέρνησης,
αλλά και από τους πρώην συνεταίρους τους (ΑΝΕΛ), με τους διορισμούς
ολόκληρων οικογενειών στο Δημόσιο
και την εξαργύρωση του "Ναι σε όλα",
προκειμένου να βολευτούν στις "χρυσοφόρες" αναπαυτικές καρέκλες των
Βρυξελλών ή, των Υπουργείων, αισθάνομαι όλο και περισσότερο δικαιωμένος με τις επιλογές μου να
στηρίξω με την ψήφο μου ή, την υπογραφή μου, πρόσωπα που δεν ήλθαν
στην πολιτική για να εισπράξουν, να
"τακτοποιηθούν" δηλαδή οικονομικά,

αλλά μόνο για να δώσουν.
Τέτοια πρόσωπα, δεν συναντάς βέβαια
μόνο στον χώρο της κεντρικής πολιτικής
σκηνής, μα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με καθαρό λόγο, εντιμότητα και
συνέπεια, στον μέγιστο βαθμό.
Ως δύο άκρως χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορούμε να αναφέρουμε την βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής (τ.
Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής), Γεωργία
Μαρτίνου και τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη.
Στο σημείο αυτό, και για όσους δεν το

Δύο κοινοβουλευτικές περίοδους στα έδρανα της Βουλής.

γνωρίζουν, αξίζει να πούμε πως η κυρία
Μαρτίνου, πριν μπει στη Βουλή, είχε
εκλεγεί δημοτική σύμβουλος στον δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με το
ψηφοδέλτιο του επιτυχημένου και ιδιαιτέρως απαιτητικού δημάρχου, Γρηγόρη
Κασιδόκωστα, ο οποίος της ανέθεσε καθήκοντα αντιδημάρχου, στο δύσκολο
πόστο της καθαριότητας που, εκτός των
άλλων και κατά γενική ομολογία, υπηρέτησε με περισσή υπευθυνότητα.
H Γεωργία Μαρτίνου μετά την Τοπική Αυτοδιοίκηση πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή όπου και παραμένει αφού
είναι και πάλι υποψήφια βουλευτής στον

Ανατολικό Τομέα της Αττικής με τη Ν.Δ.
Όσον αφορά στην πορεία του επί 17 συνεχή χρόνια εκλεγόμενου με πολύ υψηλά
ποσοστά τ. δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
Διον. Χατζηδάκη, όπως δείχνουν τα
πράγματα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει
στην δύναμή της άλλον έναν βουλευτή
αύριο, αφού ως γνωστό, ο τ. δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου, με απόφαση του
Προέδρου του κόμματος, είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Αττικής καταγράφοντας ισχυρό ρεύμα που τον φέρνει
δημοσκοπικά στις πρώτες θέσεις.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Κορυφαία διάκριση για τον Διονύση Χατζηδάκη από την Ευρωπαίκή Ένωση
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δημοτικά

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

“

Σαρωτική νίκη του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

με ποσοστό ρεκόρ 72,61%

O

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης

Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάρης

Φουρναράκη Μαρία 1166
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος 975
Ελευθερίου Σωτήρης 653

Μπραϊμνιώτη Μαρία 1514
Βάσης Νίκος 1350
Παπαμιχαήλ Βασίλης 1251
Αργυρουδάκης Λευτέρης 1176
Κανέλλου Μαίρη 1057
Κικίλιας Κυριάκος 1031
Σφέτσας Κωνσταντίνος 996
Σουτόγλου Δήμητρα 968
Δημοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

Ισχυρή και καθαρή εντολή του συνδυασμού Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επικεφαλής
τον
Δήμαρχο
Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο έδωσαν οι δημότες της
πόλης αφού με ενσωμάτωση του 100% των
εκλογικών τμημάτων, η παράταξη του Δημάρχου έλαβε ποσοστό 72,61% και 24 από
τις συνολικά 33 έδρες του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δεύτερος συνδυασμός με διαφορά 60 ποσοστιαίες μονάδες από τον πρώτη ήταν το
Κύμα Ενωμένων Πολιτών του Δημήτρη Δαβάκη ενώ κανένας άλλος από τους συνολικά έξι δεν κατόρθωσε να φτάσει σε
διψήφιο ποσοστό.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε δηλώσεις
του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη μεγάλη νίκη και είπε χαρακτηριστικά: «Η
αποψινή νίκη δεν είναι δική μου, ούτε μόνο
του συνδυασμού μας, είναι νίκη της πόλης.
Το ποσοστό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε
να δουλεύουμε με την ίδια ένταση το έργο
που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και να
κάνουμε το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πρότυπο Δήμο της χώρας σε όλους
του τομείς».
Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προεκλογική
περίοδο και στην μηδενιστική τακτική των
αντιπάλων του οι οποίοι με ψέματα και
κενές καταγγελίες προσπάθησαν να προκαλέσουν σύγχυση στο εκλογικό σώμα.
Η λογική αυτή συνεχίστηκε ακόμα και σήμερα με ανακοίνωση του συνδυασμού

«Κύμα Ενωμένων Πολιτών» του Δημήτρη
Δαβάκη η οποία συνεχίζει στο πνεύμα και
κινείται στη λογική της προεκλογικής περιόδου, την οποία ο Δήμαρχος επέλεξε να
μη σχολιάσει αφού εγκαίρως, για το θέμα
αυτό με αυστηρό τόνο δήλωσε:
«Η Βάρη η Βούλα και η Βουλιαγμένη απέρριψαν τον λαϊκισμό, τα ψέματα και την κινδυνολογία. Επιβράβευσαν το έργο, το
έντιμο αγώνα και το ήθος. Όσοι προσπάθησαν με αθέμιτα μέσα να διαβάλουν το
κύρος του Δήμου και της Δημοτική Αρχής,
πήραν βροντερή απάντηση και τη θέση που
τους αξίζει. Εμείς σήμερα του καλούμε,
έστω και τώρα, να αλλάξουν τακτική και να
έρθουν κοντά μας να δουλέψουμε όλοι μαζί
για την πόλη μας».
Κλείνοντας, κατά τη ομιλία του ο Δήμαρχος
συγκίνησε τους εκατοντάδες φίλους της παράταξης που είχαν συγκεντρωθεί να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή αφού έκανε
αναφορά στους ανθρώπους που συμμετείχαν στο συνδυασμό του στις προηγούμενες
εκλογές και οι οποίοι δεν βρίσκονται πια
στη ζωή, τον Ντίνο Καραγεώργο, τον Παναγιώτη Σκουζή, τον Άκη Λιμοντζόγλου, τον
Αλέκο Χανδρά και τον Φιλάρετο Χατζηστεφάνου αλλά και στον πατέρα του, τον Αντιστράτηγο Δημήτρη Κωνσταντέλλο, τόνισε
πως η νίκη ανήκει και σ’ αυτούς και πως
είναι σίγουρος πως είναι μαζί τους και χαίρονται απ’ όπου και να βρίσκονται.
Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δημοτικών εκλογών στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 1477
Βαμβασάκης Δήμος 1461
Κάραγιαν Νανά 1298
Ανδριόπουλος Μιχάλης 1094
Σφήκα Βασιλική (Βίκυ) 1062
Κασιδόκωστας Παντελής 1061
Ψαλλίδας Νικόλαος 1053
Lehtinen Teemu Jussi EErikki 962
Σταμπέλου Αικατερίνη 919
Γεωργιάκος Δημήτρης 874
Κουσαθανάς Αντώνιος 833
Ζαχαράτος Νίκος 807
Πολίτη Όλγα-Αρτεμις 802

Δημήτρης Δαβάκης (επικεφαλής)
Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάρης
Αθανασίου Δημήτριος 304
Δημοτικοι Σύμβουλοι Βούλας
Δόγκα Ιωάννα-Νικολίτσα 402
Πέτροβιτς Νατάλιος 348
Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
(Δεν εκλέγει δημοτικό σύμβουλο)
Ματόπουλος Θάνος (επικεφαλής)
Βέλλη Ανθή 150
Σίνα Μαρία (επικεφαλής)
Πασακυριάκος Κωνσταντίνος (επικεφαλής)
Δασκαλάκης Μανώλης (επικεφαλής)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Νανούρης Νικόλαος 316

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βάρης
Αντωνίου Ασπασία 824
Παππάς Παναγιώτης 762
Δρόσος Χαράλαμπος 745
Κούτρας Φώτιος 670
Μελέτη Κωνσταντίνα - Ελένη 633
Σκούρτη Τσόγκανου λαμπρινή 487
Λανάρης Βασίλειος 420
Τριβυζά - Τζήλιου Χαρίκλεια 420

Ανεξάρτητοι “Βουλιαγμένη αγάπη μου”
Κοντονής Διονύσιος 492
Ασλανίδου Ευθαλία 127

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
Παπαδόπουλος Βασίλειος 1198
Μακρής Νικόλαος 1007
Χατζηστεφάνου - Χριστοδούλου Ζωή 818
Σαχατζιάν Αρτεμησία 769
Λαμπροπούλου Μυρτώ 724
Ζερβός Φίλιππος 686
Κορωναίος Παναγιώτης 647
Γεωργακοπούλου Ελπίδα 620
Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης
Κοκολέτσος Γεώργιος 623
Σκολάξενου Στυλιανή 450
Κακογιαννάκος Δημήτριος 399

Δημήτρης Δαβάκης
Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
Κλήμης Στυλιανός
Βιτάλη Βαρβάρα
Μαρία Σίνα “Δίπλα σας”
Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας
Σκουλούδη Άννα 103
Λαϊκή Συσπείρωση
Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Γουόρντ Μαρία 39
Για το ποιοι τελικά μπαίνουν στα Κοινοτικά Συμβούλια δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, οπότε οι παραπάνω αναφορές
μπορεί να περιέχουν λάθη. Τη σταυροδοσία όλων των υποψηφίων μπορείτε να
δείτε αναλυτικά στο vimaonline.gr.
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μόνο! Και αυτό είναι κάτι που οφείλουν τα αρμόδια όργανα στην Πειραιώς να το λάβουν
πολύ σοβαρά στα "υπ'όψιν" για το "αύριο"
στην πόλη, αλλά και για τον βαθμό εκτίμησης
που έχουν οι πολίτες - ψηφοφόροι της σε ορισμένα πρόσωπα της περιοχής.
Στον δήμο των 3Β τώρα, χωρίς να μπούμε σε
λεπτομέρειες που πιθανόν να κουράσουν, σε
γενικές γραμμές τα όσα ακούγονταν και γράφονταν προεκλογικά από τις περισσότερες αντίπαλες
παρατάξεις
εναντίον
του
επανεκλεγέντος δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, προκαλούσαν στους γνωρίζοντες
τα της περιοχής, τουλάχιστον απορία, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις και θυμηδία.

Μετεκλογικές δημοτικές προσεγγίσεις
Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
Οι εκλογές για τους δύο βαθμούς της Αυτοδιοίκησης, όπως και για την Ευρωβουλή, ανήκουν πια στο παρελθόν.
Αφήνοντας να περάσει λίγο ο καιρός, ώστε να
καταλαγιάσει ο θόρυβος και να ηρεμήσουν τα
πνεύματα, σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των
δημοτικών εκλογών, μπορούμε να πούμε με
την πρέπουσα ψυχραιμία και νηφαλιότητα πιά
πως, σε κάποιες περιοχές, ήταν κάτι παραπάνω
από σίγουρη η επικράτηση συγκεκριμένων δημάρχων, καιρό πριν, αρκεί να μην αντιμετώπιζες τα πράγματα με εμπάθεια και περισσή
υστεροβουλία, αλλά με καθαρή και αντικειμενική ματιά.
Άκρως χαρακτηριστικά παραδείγματα, οι δήμοι
Αργυρούπολης - Ελληνικού, Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης [3Β] Αλίμου και Γλυφάδας,
στους οποίους επανεξελέγησαν οι δήμαρχοί
τους και μάλιστα με εντυπωσιακά ποσοστά από
την πρώτη Κυριακή, ξεκαθαρίζοντας όχι μόνο
το μετεκλογικό τοπίο αναφορικά με τις ισχυρές
πλειοψηφίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
αλλά δίνοντας έτσι και ένα οριστικό τέλος σε
συγκεκριμένα τοπικά "συστήματα"εξουσίας ή,
σε ορισμένες, εξόφθαλμες και παρά φύση καιροσκοπικές "συμμαχίες", που μοναδικό στόχο
τους είχαν, ελέω του απαράδεκτου νόμου του
Κλεισθένη, να "κλαδέψουν" τα ποσοστά των
δημάρχων, προκειμένου να τους στείλουν λαβωμένους στον δεύτερο γύρο, ώστε να καταστούν περισσότερο "ευάλωτοι" στις όποιες πιθανές - κατόπιν "απαιτήσεις" τους. (Μ'αυτόν
τον μπακαλίστικο τρόπο έκαναν τους κουτοπόνηρους υπολογισμούς τους).
Έτσι τα υπολόγιζαν οι αντίπαλοί τους, που αντί

να σκύψουν να αφουγκραστούν την ανάσα των
συμπολιτών τους, φρόντισαν, με πλεόνασμα
υστεροβουλίας και μεθοδεύσεων παλαιοκομματικού τύπου, είτε να υπόσχονται πράγματα
ανέφικτα, τουλάχιστον με τα σημερινά ή, σε
βάθος κάποιων δεκαετιών, δεδομένα, είτε να
λασπολογούν ασύστολα, διαδίδοντας φοβερά
ψέματα κάθε φορά σε βάρος των επανεκλεγέντων δημάρχων των τριών περιοχών, που ενδεικτικά αναφερόμαστε και για τους οποίους,
όμως, είχαμε μιλήσει και προ - εκλογικά, προβλέποντας μάλιστα και την τελική επικράτησή
τους, χωρίς δεύτερη προσπάθεια.
Και επειδή καλά τα λόγια, όμως, ακόμη καλύτερα τα "ντοκουμέντα", αξίζει να θυμίσουμε
κάποια από τα ... "περίεργα"[;] που είδαμε να
συμβαίνουν πριν τις δημοτικές εκλογές, τα
οποία σε συνδυασμό με άλλες, περασμένες,
ίδιες περιόδους, δείχνουν με τον πλέον τρανό
τρόπο, πως "λειτουργούν" ορισμένοι άνθρωποι που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά
της πόλης τους.
Στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό, πρόσωπα που, όχι στο μακρινό παρελθόν, ήταν
απέναντι στον νυν δήμαρχο, Γιάννη Κωνσταντάτο, πολεμώντας τον και διαβάλλοντάς τον
ποικιλοτρόπως, βλέποντας την ανοδική του
πορεία και το "πέρασμα" που είχε συνεχώς
στον κόσμο, το ... "γύρισαν" και στις εκλογές
του 2014, πήγαν μαζί του και οικογενειακώς!
Οι πολίτες, όμως, δεν τους εξέλεξαν, αλλά και
ο δήμαρχος που πρεσβεύει άλλες αρχές και
αξίες, και δεν υπέκυψε σε απειλές και εκβιασμούς, τους υποχρέωσε, είτε να αλλάξουν παράταξη στις εκλογές αυτές ή, να πάνε για ...
δήμαρχοι, που τελικά δεν πήγαν, αλλά προσκολλήθηκαν σε άλλους "σωτήρες", αποτυγ-

χάνοντας και αυτή τη φορά να εκλεγούν!
Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που με τα όσα
κάνουν, φανερώνουν το υπερφίαλο του χαρακτήρα τους, καθώς και την άκρατη υστεροβουλία τους, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται
γενικώς ...
Τα ίδια πάνω κάτω, συνέβησαν και στον Δήμο
του Αλίμου, όπου παρακολουθήσαμε το φαινόμενο, αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν από
την παράταξη του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη
και "συμμάχησαν" με τους αντιπάλους του,
όλοι τους να συντριβούν. Πλήρης η εξαέρωσή
τους!
Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι και το γεγονός της
πανωλεθρίας που υπέστη ο δημοτικός συνδυασμός "Μπορούμε καλύτερα", του υποψηφίου δημάρχου, Ευάγγελου Τσαμήτα,
προερχομένου από την Νέα Δημοκρατία, κατά
δήλωσή του, όμως, χωρίς την επίσημη στήριξή
της, παρ'όλες τις φιλότιμες προσπάθειες του
προκατόχου του, Ν. Τσαμπαρλή και ορισμένων, άνευ ιδιαίτερης δυναμικής, στελεχών της
Τοπικής Οργάνωσης, να το παρουσιάσουν
όπως τους συνέφερε, παρασύροντας μάλιστα
και κάποιους υποψήφιους βουλευτές του Νότιου Τομέα του κόμματος, που τελικά εκτέθηκαν, αφού ο κόσμος της Ν.Δ. στον Άλιμο, στην
συντριπτική του πλειοψηφία, προτίμησε και
επανεξέλεξε τον ανεξάρτητο, αλλά και επιτυχημένο όπως τον έκριναν οι συμπολίτες του,
δήμαρχο, Ανδρέα Κονδύλη.
Και χαρακτηρίζεται ως "αξιοσημείωτο γεγονός", επειδή στις πρόσφατες εκλογές για την
Ευρωβουλή, η Νέα Δημοκρατία πήρε στον
'Αλιμο κοντά στο 40%, ενώ, ο φερόμενος υποψήφιός της για τον Δήμο, έλαβε γύρω στο 10%

Όλοι αυτοί οι "σωτήρες" του μεγάλου Καλλικρατικού Δήμου της παράκτιας ζώνης, ούτε
λίγο ούτε πολύ, μιλούσαν [και ίσως συνεχίσουν να μιλάνε] για ξεπούλημα των φιλέτων
της περιοχής στους εφοπλιστές και στους μεγαλοεπενδυτές και άλλα τινά παρόμοια, που με
τα όσα θα κάνουν θα υποβαθμήσουν το περιβάλλον και γενικότερα την ποιότητα ζωής των
κατοίκων. Κοντολογίς, τα ίδια Παντελάκη
μου...
Και αν εξαιρέσει κανείς την συνέπεια της παράταξης του ΚΚΕ, σχετικά με τις σταθερές και ξεκάθαρες, ευθείες, θέσεις του, έστω κι αν δεν
συμφωνεί κάποιος μ'αυτές, όλοι οι οι υπόλοιποι, "Άλλος για Χίο τράβαγε κι άλλος για Μυτιλήνη ...".
Με αποκορύφωμα, βέβαια, την σύλληψη ορισμένων από τους, "δήθεν" προστάτες των
ακτών, αυτούς που θέλουν να τις ... αυτο - διαχειρίζονται(!!) και μάλιστα με ανοίκειο τρόπο,
όπως αποκαλύψαμε και σε πρόσφατο σχετικά
ρεπορτάζ, όταν επιχείρησαν να υδροδοτήσουν
με παράνομη σύνδεση από το κεντρικό δίκτυο
της ΕΥΔΑΠ, χώρους σε ελεύθερη παραλία,
τους οποίους, με το "έτσι θέλω", είχαν καταλάβει και εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι, ποικιλοτρόπως.
Όλοι αυτοί λοιπόν, οι κατ' επίφαση προστάτες
του περιβάλλοντος, που έχει αποδειχθεί ότι,
στην συντριπτική τους πλειοψηφία ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για το καθαρά
προσωπικό τους συμφέρον, υπέστησαν μία μεγάλη ήττα από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
από την πρώτη Κυριακή.
Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι, και
στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες έδειξαν με τον
πλέον εμφανή τρόπο πως, δεν παρασύρθηκαν
από "λαϊκισμούς" και φτηνά ανέξοδα ψεύδη,
ούτε από τις ασυναρτησίες και τις αμιγώς υστερόβουλες προτροπές όσων τους μίλαγαν για
την καταστροφή των πόλεών τους, αφού, με τα
εντυπωσιακά ποσοστά που έδωσαν, χωρίς δεύτερη σκέψη στους προαναφερθέντες Δημάρχους, έστειλαν ταυτόχρονα, και προς πάσα
κατεύθυνση, το μήνυμα - ρήση του δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη, του
"Πατριάρχη της Αυτοδιοίκησης" όπως τον αποκαλούν, ότι: "Οι πολίτες σε παρακολουθούν,
σε κρίνουν και σε στηρίζουν, όταν δημιουργείς και, αντιθέτως, σε γκρεμίζουν και σε
απαξιώνουν όταν σε βλέπουν να ραδιουργείς".
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Οι υποψήφιοι βουλευτές Ανατ. Αττικής της Ν.Δ. στο Riviera Coast στη Βούλα
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Δημοτική Τοπική Οργάνωση και η ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Ε

κδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Ανατολικής Αττικής διοργάνωσε η ΔΗΜ.Τ.Ο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και η ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής, την Παρασκευή Ιουνίου στο
Riviera Coast.

Το “παρών” έδωσαν οι υποψήφιοι στην
Ανατολική Αττική Γιώργος Βλάχος, Γεωργία
Μαρτίνου, Παναγιώτης Φύσσας, Γιώργος
Αθανασιάδης, Κώστας Δέδες, Μάγδα Κοντογιάννη, Χαρά Ξάνθη, Δημήτρης Τσανικλίδης ενώ απόντες ήταν οι Μάκης Βορίδης και
Βασίλης Οικονόμου, οι οποίοι είχαν άλλες
υποχρεώσεις.
Ένας - ένας οι υποψήφιοι απηύθυναν τους
χαιρετισμούς τους και τις σύντομες τοποθετήσεις τους για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας,
άσκησαν
κριτική
στα
πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ και προέβλεψαν

την υπερίσχυση της σημερινής αξιωματικής
αντιπολίτευσης με την πρόβλεψη του Γιώργου Βλάχου για ποσοστό ακόμα και 40%
να κάνει αίσθηση.
Λακωνική όπως πάντα η βουλευτίνα Γεωργία Μαρτίνου ευχήθηκε αυτοδυναμία για τη
Νέα Δημοκρατία εισπράττοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων, ενώ στο
τέλος της εκδήλωσης δέχθηκε την αγάπη
και τις ευχές όλων των παρισταμένων.
Παρά το γεγονός ότι η Γεωργία Μαρτίνου
κρατά χαμηλό προφίλ είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους φίλους και ψηφοφόρους της ιδιαίτερα στο Δήμο Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης, στον οποίο υπήρξε δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος.
Το “παρών” έδωσαν επίσης δημοτικοί σύμβουλοι και νεοεκλεγέντες στις εκλογές του
Μαϊου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Νότια με τον ΔΗΜΑΡΧΟ Διονύση Χατζηδάκη
Φίλες και φίλοι,
Μετά από μία θητεία 17 ετών ως Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου θεωρώ, πως
ότι είχα να προσφέρω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το προσέφερα.
Πιστεύω ότι το έργο μου στο Παλαιό Φάληρο είναι και ορατό και μετρήσιμο.
Μετά την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος υγείας που μου παρουσιάστηκε, είμαι έτοιμος για νέους αγώνες, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση
του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη να κατέλθω στην
κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα Αθηνών.
Σ’ αυτή την ιστορική στιγμή για την Πατρίδα μας, τώρα που έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην αλήθεια ή το ψέμα, την πρόοδο ή τη μιζέρια, την ελπίδα
ή την απογοήτευση, τώρα που αφήνουμε πίσω μας την χειρότερη κυβέρνηση
της Μεταπολίτευσης, δηλώνω παρών και σας κοιτάω στα μάτια όπως έκανα
πάντοτε με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια.
Πιστεύω ότι ήλθε η ώρα στη Βουλή των Ελλήνων να υπάρξει εκπρόσωπός
σας ένας άνθρωπος γνώστης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον οποίο γνωρίζετε καλά και μπορείτε να στηριχθείτε πάνω του, ώστε να συμβάλλει με τις
γνώσεις του, την εμπειρία του αλλά και την αγάπη του για τον συνάνθρωπό
του στην επίλυση προβλημάτων.
Για το λόγο αυτό, σας ζητώ την έμπρακτη και αποφασιστική στήριξή σας στις
επικείμενες Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου βάζοντας ένα σταυρό και σε
μένα.
Με εκτίμηση
Διονύσης Χατζηδάκης
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
και Υποψήφιος Βουλευτής Νότιου Τομέα

Είπαν για το Διονύση Χατζηδάκη
Κυριάκος
Μητσοτάκης:

Ντόρα Μπακογιάννη

“

Άδωνις Γεωργιάδης

«

«H αναγνώριση και η αποδοχή σου είναι δεδομένη και
το έργο σου ορατό και μετρήσιμο. Η συμμετοχή σου
στο ψηφοδέλτιο ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια του
Κόμματος στον Νότιο Τομέα
της Αθήνας καθώς ο κόσμος
εκτιμά την 17χρονή επιτυχημένη και συνεπή αυτοδιοικητική σου πορεία ».

«H Νέα Δημοκρατία χρειάζεται
Βουλευτές σαν και εσένα, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να παράγουν έργο, χρειάζεται ανθρώπους
που να κρατάνε ψηλά τη Σημαία,
χρειάζεται ανθρώπους που να ξέρουν γιατί δίνουν τις μάχες και
γιατί ξέρουν να τις κερδίζουν. Κυρίες και Κύριοι, δεν ψηφίζω δυστυχώς στα Νότια αλλά όσοι από
εσάς ψηφίζετε, ένας από τους
σταυρούς σας νομίζω ότι αξίζει
στον Διονύση Χατζηδάκη! ».

Εγώ, δεν μασάω γενικώς
τα λόγια μου – ασφαλώς
σου αξίζει να εκλεγείς –
όχι απλώς Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας στο
Νότιο Τομέα της Αθήνας
αλλά πρώτος Βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας στο
Νότιο Τομέα της Αθήνας
για έναν βασικό λόγο:
που δεν έχει να κάνει με
σένα έχει να κάνει με μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: “Αρχήν άνδρα δεί-

κνυσι”, τον καθένα από
εμάς τον βλέπεις από το
τι κάνει από την ώρα που
παίρνει την εξουσία και
μετά. Εσύ, έδωσες αυτές
τις εξετάσεις και σε αυτές
τις εξετάσεις πήρες άριστα!
Στην
πραγματικότητα,
όλοι εμείς οι νεότεροι
Βουλευτές – ελπίζουμε
κάποτε στην πολιτική μας
ζωή, να μπορούμε να
λέμε ότι μπορούμε να
συγκριθούμε με τον Διονύση Χατζηδάκη! Αυτή
είναι η αλήθεια. Εγώ, σε
έχω, το λέω δημοσίως
πρότυπο αποτελεσματικότητος.
Πρότυπο! Όταν θέλω να
πω στους συνεργάτες μου
- αυτό, μου λένε «δε γίνεται», λέω: «Ο Χατζηδάκης
θα το ‘κανε».

Κωστής
Χατζηδάκης

«Είμαι απολύτως βέβαιος, ότι
ο Διονύσης Χατζηδάκης θα
εκλεγεί στη θέση που του αξίζει - πολύ ψηλά στο ψηφοδέλτιο γιατί τους καλούς
πρέπει στην πράξη να τους
επιβραβεύουμε. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλα λόγια, χρειαζόμαστε έργο, χρειαζόμαστε
πολιτική με αποτέλεσμα και
αυτός είναι ο Δήμαρχος Παλιού Φαλήρου, ο Ναύαρχος,
ο Καπετάνιος Διονύσης Χατζηδάκης ».
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εκλογές 2019

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Οι υποψήφιοι των κομμάτων στην Ανατολική Αττική και στο Νότιο Τομέα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ
* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΑΡΟΥΣΗ-ΤΑΣΑΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΚΕ
Αγγελοπούλου Παναγιώτα
Γάκιας Παναγιώτης
Γερασιμίδου Ελένη
Γκιόκας Γιάννης
Παμφίλης Αποστόλης
6Μενεγάκη Ελένη
Πασχαλίδου Θεοδώρα
Ρεμπάπης Νίκος
Σταθουλόπουλος Στάθης
Συρίγος Βάλσαμος
Τοπαλιανίδης Βασίλης
Τριγάζη Αστέρω
Χασιώτης Μιχάλης

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΤΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αργυρός Γεώργιος
Δρόσος Δημήτριος
Καλδίρης Βασίλης
Κουκλινάς Σωτήρης
Μητραλέξης Σωτήρης
Μητροπούλου Αγγελική
Μπαϊράμης Παναγιώτης
Πετρίτη Ευαγγελία
Σπετσιώτη Ελένη

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΝΘΗ
ΡΕΜΠΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΕΡΑ25
Απατζίδη Μαρία

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ

ΑΛΑΤΣΗ - ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΒΑΝΙΟΥ) ΧΑΜΑΙΔΗ (ΕΜΥ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΕΖΗ-ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΚΕ

Αλεξανδράκης Παύλος
Αράπη - Καραγιάννη Βασιλική
Βακαλόπουλος Γιάννης
Βιτάλης Δημήτρης
Βλαβιανού Νικολέττα
Βουρνάς Δημήτρης
Γεωργοπούλου Κανέλλα
Δαβανέλλος Αντώνης
Δήμου Παναγιώτα (Γιώτα)
Ελευθεριάδου Ειρήνη (Ρούλα)
Καλαμπαλίκης Θανάσης
Κατσώτης Χρήστος
Κορωνάκος Αλέξανδρος
Κυρίτση Αγλαϊα
Μαυρίκος Γιώργος
Ορκόπουλος Παύλος
Παλιούρας Γιώργος
Ρουτζούνη Ευανθία
Σταμούλης Βασίλης
Χαλιού Ευθυμία
Χαλτσοτάκη Μαγδαληνή
Χιώνης Θοδωρής

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛ ΑΝΙ ΧΑΛΙΝΤ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΝΤΟΥ ΑΟΥΡΕΛΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΣΑΝΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΤΑΛΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ
ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΟΥΣΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ

ΜΕΡΑ25
Ανδρεάδη Άννα
Αντύπα Ολυμπία
Βαρδάμι Πάτι
Βόλλας Κωνσταντίνος
Γιοβάνου Έφη
Καραμέν Μαυροπούλου Ελβίρα
Κορλιές Γιώργος

Μουτσιανάς Ευθύμιος
Μπαϊρακτάρης Γιάννης
Μπέτας Χρήστος
Ξύκης Γιώργος
Παπαδόπουλος Νίκος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Πλατή Ρεγγίνα Αγάπη
Σακοράφα Σοφία
Σαριμανώλης Μάρκος
Τσιρταβής Γρηγόρης
Χόρτη Καίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ -ΤΣΑΡΙΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΕΣΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΑΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΑΘΩΣΗ ΑΝΝΑ
ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΚΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
*Δημοσιεύουμε τους υποψήφιους
των κομμάτων που είναι ήδη στη
Βουλή και όσων οι δημοσκοπήσεις
φέρουν να βρίσκονται κοντά στην
είσοδό τους σ’ αυτήν.
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πολιτική

“

“Oι ενέργειες που θα οδηγήσουν στην
μεταμόρφωση της παραμελημένης παράκτιας ζώνης σε ριβιέρα παγκοσμίου
φήμης θα είναι προϊόν διαβούλευσης
με την αυτοδιοίκηση.
Άλλωστε, αυτοί οι φορείς γνωρίζουν
όσο κανείς άλλος την περιοχή τους,
αλλά και τις δυνατότητες της. Οφείλουμε, λοιπόν, να έχουμε μαζί τους
έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας”.

Ντόρα Πάλλη:
“Η επιτυχημένη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου
θα είναι καρπός της ουσιαστικής συνεργασίας αυτοδιοίκησης και κεντρικής εξουσίας”
Για τις προοπτικές του Νοτίου Τομέα της
Αθήνας, την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, το πρόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας αλλά και τις προσωπικές
της επιλογές μίλησε στη συνέντευξη που
παραχώρησε στο “ΒΗΜΑ” της Αυτοδιοίκησης και στο vimaonline.gr η υποψήφια βουλευτής στο Νότιο Τομέα της Β3
Εκλογικής Περιφέρειας Ντόρα Πάλλη

H συνέντευξη
-Τι διαφορετικό θα κάνετε από τον ΣΥΡΙΖΑ; Ξεχωρίζει κάτι στο πρόγραμμα σας;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε, προ
ολίγων ημερών, ένα κοστολογημένο και
μετρήσιμο σχέδιο για μια Νέα Ελλάδα. Ένα
σχέδιο που περιλαμβάνει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις. Στην αρχή του μπορεί κανείς να
βρει τον τα αναλυτικά βήματα που θα κάνουμε, προκειμένου να επαναφέρουμε τη
χώρα σε τροχιά πραγματικής ανάπτυξης.
Από την επόμενη κιόλας μέρα, μειώνουμε
την φορολογία και εκκινούμε τις διαδικασίες για τον εξορθολογισμό του κράτους
μας. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε πληθώρα
καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Υπογράφουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με
συμβαλλόμενα μέρη το κράτος και τις επιχειρήσεις μας, κινητροδοτούμε διεθνείς και
εγχώριους επενδυτές, αλλά, ταυτόχρονα,
προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τέλος, λαμβάνουμε έκτακτα μέρα
για την ενίσχυση της ασφάλειας. Καταργούμε τον επαίσχυντο Νόμο Παρασκευόπουλου, επανιδρύουμε τις φυλακές
υψίστης ασφαλείας (Γ’ Τύπου) για το δια-

χωρισμό των εγκληματιών και ενδυναμώνουμε την αστυνόμευση, ώστε οι πολίτες να
αισθάνονται το ίδιο ασφαλείς, είτε βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, είτε στο κατώφλι του σπιτιού τους. Για να κάνουμε πράξη
όλα αυτά, βέβαια, ζητάμε από τους Έλληνες
μια ισχυρή εντολή στις κάλπες της 7ης Ιουλίου.
-Θα είναι αυτοδύναμη η ΝΔ; Αλλιώς τι θα
κάνετε;
Οι πολίτες αντιλαμβάνονται καλύτερα από
τον καθένα την ανάγκη για μια ισχυρή και
αυτοδύναμη Κυβέρνηση πλειοψηφίας. Άλ-

λωστε, η κρίση απέδειξε ότι οι Κυβερνήσεις
Συνεργασίας δεν είναι ικανές να οδηγήσουν
την χώρα μακριά από νέες περιπέτειες. Και,
σήμερα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη
που μπορεί να υπηρετήσει ικανοποιητικά το
τρίπτυχο «Ανάπτυξη-Καλύτερες ΔουλειέςΑσφάλεια για Όλους». Και είμαι σίγουρη
πως ο ελληνικός λαός θα της δώσει την δύναμη να το κάνει. Η χώρα δεν έχει καθόλου
χρόνο για χάσιμο.
- Ποια είναι τα στοιχήματα του Νότιου
Τομέα της Αθήνας στον οποίο και πολιτεύεστε; Σε ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει
να δοθεί άμεση προτεραιότητα;

Στο Νότιο Τομέα ανήκουν διοικητικά και γεωγραφικά οι σημαντικότερες επενδύσεις για
το μέλλον της Ελλάδας. Το Ελληνικό και το
παραλιακό μέτωπο. Επενδύσεις που σχετίζονται άμεσα με την ανάκαμψη όχι μόνο της
τοπικής, αλλά και την εθνικής οικονομίας
και, δυστυχώς, κωλυσιεργούν.
Χώρες με πολύ μικρότερο φυσικό πλούτο,
έχουν, σήμερα, διαμορφώσει μαρίνες υψηλών προδιαγραφών, ενώ εμείς έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτη την παραλία μας. Η
αθηναϊκή ριβιέρα έπρεπε, ήδη, να δεσπόζει
ως πόλος έλξης διεθνούς τουρισμού και όχι
να μένει προσκολλημένη στην γραφειοκρατία. Το ίδιο ισχύει και για το Ελληνικό
που προσκρούει, μέχρι στιγμής, στις ιδεοληψίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δύο έργα,
δηλαδή, που η υλοποίηση τους θα οδηγήσει στην αναπτυξιακή άνθιση της περιοχής
και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.
-Τα έργα στο Ελληνικό δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη και κανείς δεν ξέρει πότε τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Τι σκοπεύει να
κάνει η ΝΔ;
Η εικόνα του Ελληνικού είναι, σήμερα, κάτι
παραπάνω από αποκαρδιωτική. Μια επένδυση που θα έπρεπε ήδη να δεσπόζει ως
αναπτυξιακός βραχίονας της περιοχής, προσκρούει στις ιδεοληψίες της Κυβέρνησης.

Aπό τη Βράβευση του 9ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας

Να σας θυμίσω πως το Ελληνικό επί ΣΥΡΙΖΑ
ξεκίνησε ως hot-spot προσφύγων και παράνομων μεταναστών, στη συνέχεια μετετράπη σε αρχαιολογικό χώρο, μέχρις ότου
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Ντόρα Πάλλη:
“Η επιτυχημένη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου θα είναι καρπός της ουσιαστικής συνεργασίας αυτοδιοίκησης και κεντρικής εξουσίας”

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500 ΕΥΡΩ
γιατί έβαλε μπάζα στον κάδο ανακύκλωσης

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
να δηλωθεί ως δασική έκταση. Και τώρα,
που επιτέλους αποχαρακτηρίστηκε, οι αποφάσεις για την έναρξη των εργασιών έχουν
ξεχαστεί στα συρτάρια των Υπουργών της
Κυβέρνησης.
Εμείς δεσμευόμαστε πως, από την πρώτη
κιόλας εβδομάδα, οι μπουλντόζες θα
«μπουν» στο Ελληνικό, προκειμένου να
ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο όσον αφορά
τις χαμένες θέσεις εργασίας, αλλά και την
ανάπτυξη της αθηναϊκής ριβιέρας.
- Στην αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, η αυτοδιοίκηση θα έχει λόγο λόγο;
Ή έχετε αποφασίσει ήδη τι θα κάνετε;
Η επιτυχημένη αξιοποίηση του παραλιακού
μετώπου θα είναι καρπός της ουσιαστικής
συνεργασίας αυτοδιοίκησης και κεντρικής
εξουσίας. Και οι ενέργειες που θα οδηγήσουν στην μεταμόρφωση της παραμελημένης παράκτιας ζώνης σε ριβιέρα
παγκοσμίου φήμης θα είναι προϊόν διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση. Άλλωστε,
αυτοί οι φορείς γνωρίζουν όσο κανείς
άλλος την περιοχή τους, αλλά και τις δυνατότητες της. Οφείλουμε, λοιπόν, να έχουμε
μαζί τους έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας.
- Ανάμεσα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τελικά το δεύτερο;
Τα πρώτα μου βιώματα, όντως, περιείχαν
πολλή πολιτική. Ωστόσο, θέλω να σας πω
ότι πρωτεργάτρια αυτών μπορεί να ήταν,
όντως, η μητέρα μου, αλλά και ο πατέρας
μου ακολουθούσε από κοντά. Άλλωστε, η
υγιής επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρη
κτα με την πολιτική ζωή του τόπου. Μην ξεχνάτε πως, χώρες με εύρωστη οικονομία,
προϋποθέτουν υγιείς επιχειρήσεις, ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο και ορθή διακυβέρνηση.
Γι’ αυτό και επέλεξα να πολιτευθώ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί ταυτίζομαι
με τη μεσαία τάξη που είδε ξαφνικά τους κόπους και τις κατακτήσεις ετών να ισοπεδώνονται από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί συμμερίζομαι την αγωνία των
ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
που καθημερινά κουβαλούν σπίτι τους το
«ταμείο» της ημέρας και αισθάνονται ανασφαλείς σε όλη τη διαδρομή. Μα, πάνω απ’
όλα, γιατί θέλω να συμβάλω με όλες μου
τις δυνάμεις, ώστε την επόμενη μέρα η κατήφεια και τα «λουκέτα» της αγοράς να μετατραπούν σε χαμόγελα και ανάπτυξη.

-Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον σχολικό
εκφοβισμό; Πόσο άσχημη είναι η κατάσταση;
Αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής
μου. Επέλεξα συνειδητά να συνδυάσω την
επαγγελματική μου σταδιοδρομία με ατελείωτες ώρες εθελοντισμού και απτό κοινωνικό έργο. Υπήρξα πρωτεργάτρια του
πανελλήνιου κινήματος κατά του σχολικού
εκφοβισμού. Έχω δημιουργήσει και διδάσκω το πρόγραμμα «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» που προσανατολίζεται έμπρακτα
στην καταπολέμηση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και στην κοινωνική
ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού. Ο
αδιάκοπος αυτός αγώνας, όμως, μας έχει
οδηγήσει σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έχοντας επισκεφθεί πάνω
από 300 σχολεία και 20.000 παιδιά. Από το
ακριτικό Καστελόριζο έως τα σχολεία της
Αττικής.
Πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα υπάρχει
και εδράζεται στην αδυναμία του κράτους
να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις. Οι
μαθητές που βιώνουν, σήμερα, τέτοιες καταστάσεις δεν χρειάζονται ευχολόγια, αλλά
ουσιαστική στήριξη. Στήριξη που πρέπει να
έρθει μέσα από τη δομή του Δημόσιου σχολείου και είναι υπόθεση όλων. Εκπαιδευτικών, γονέων και, πάνω απ’ όλα, των
θεσμών του κράτους. Τέλος, πιστεύω πολύ,
προσωπικά, στη συμβολή της τοπική αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ως Υποδιευθύντρια του Διεθνούς
Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, προχώρησα στη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας
με Δήμους των Νοτίων για αυτόν τον λόγο.
Με έργο που, σήμερα, είναι ορατό στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης σε συνεργασία με
τους επόπτες καθαριότητας, επέβαλλαν
πρόστιμο 500 ευρώ σε κάτοικο, ο οποίος
απόθεσε σπασμένα έπιπλα και μπάζα σε
μπλε κάδο ανακύκλωσης, κατά παράβαση του κανονισμού καθαριότητας.
Επίσης δίπλα από τον κάδο είχε αφήσει
σπασμένα τζάμια, με κίνδυνο να τραυματιστούν πεζοί αλλά και οι υπάλληλοι που
κλήθηκαν να τα περισυλλέξουν.
Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, πριν οι κάτοικοι βγάλουν ογκώδη
αντικείμενα (στρώματα, έπιπλα κ.τ.λ.) ή
προϊοντα κηπευτικών εργασιών στο πεζοδρόμιο, πρέπει να επικοινωνούν απαραίτητα με τη Γραμμή Δημότη στο 15415,
ώστε σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα
ειδικό συνεργείο του δήμου να τα περισυλλέξει.

ΒΟΥΛΑ

Απίστευτη
"απαγόρευση"
σε είσοδο λαϊκής...
Μία φωτογραφία που αναρτήθηκε στο
fb προκάλεσε ποικίλα σχόλια.
Συγκεκριμένα κάτω από τα σήματα της
τροχαίας στην οδό Καραϊσκάκη της
Βούλας όπου γίνεται συνήθως Λαϊκή,
υπάρχει και μία χειρόγραφη ταμπέλα
που λέει ότι "απαγορεύεται η είσοδος
στις Λαϊκές, άνω των 40 ετών χωρίς
σουτιέν!!".
Χιούμορ ή ρατσισμός όπως το αποκάλεσαν κάποιοι;
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Άλιμος - Παγκόσμιο Αθλητικό Γεγονός

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΦΩΤΟ: “B”

Ξεκίνησε το "LASER RADIAL YOUTH EUROPEAN CAMPIONSHIP"

Ο πρόεδρος του ΝΟΚ Γιώργος Χριστόπουλος με τους κριτές των αγώνων.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος 2019 Νέων Κατηγορίας Laser
Radial, την Κυριακή 30 Ιουνίου πραγματοποίησε την Τελετή Έναρξης των αγώνων, στο Cine
Alimos, στην ακτή Αλίμου, παραπλεύρως των
εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου [ΝΟΚ], που έχει αναλάβει την ευθύνη
της όλης διοργάνωσης.
Πρόκειται για μία παγκόσμιας ακτινοβολίας
ναυταθλητική διοργάνωση, στην οποία λαμβάνουν μέρος 35 χώρες και 400 αθλητές, όχι
μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από άλλα
μέρη του κόσμου [ΗΠΑ, Χονγκ - Κονγκ, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Καναδά, Νότιο Αφρική,
Χιλή κ. α.], με 400 περίπου αθλητές.
Το Παγκόσμιο, όπως κατέληξε, αυτό ναυταθλητικό γεγονός, τελείται υπό την αιγίδα του
Δήμου Αλίμου και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής

Ομοσπονδίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιουλίου 2019, ημέρα που θα γίνει και η τελετή
λήξης, στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ, με ένα
ωραίο ξεχωριστό πάρτι για τους νέους που
έλαβαν μέρος στους αγώνες.
Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 21
Ιουνίου στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Δ. Σ. του οικείου Ναυταθλητικού
Ομίλου Καλαμακίου, για την ανάληψη των
αγώνων, στους οποίους ο Δήμος είναι και χορηγός, αναφέρθηκε στην καταλληλότητα των
νερών της μαρίνας για κολύμβηση και την γενικότερη χρήση τους, τονίζοντας πως, οι αγώνες αυτοί αποτελούν μεγάλη τιμή για την πόλη
του Αλίμου και είναι σίγουρος ότι οι ξένοι επισκέπτες θα μείνουν ενθουσιασμένοι.

Από αριστερά: ο πρώην δήμαρχος Αλίμου, Βασίλης Ξένος, η σύζυγός του Παναγιώτα
(Τίτσα) και ο, επίσης, πρώην δήμαρχος Αλίμου, Αργύρης Αργυρίου.

Ο αντιδήμαρχος Αρτέμης Καραμολεγκος
(δεξιά), με τους Νίκο Αλεξόπουλο, δημοτικό σύμβουλο (μέσον) και τον νεοεκλεγέντα με τον συνδυασμό του δημάρχου,
Γιάννη Βέργη.

Από αριστερά. Ο πρόεδρος της ΕΠΕΣΤ
Αντώνης Στελλιάτος, ο δημοσιογράφος
Μηνάς Τσαμόπουλος και ο υπουργός
Γιώργος Βασιλειάδης.

Οι αντιδήμαρχοι: Στέφανος Διαμαντής
και Αναστασία Σιμητροπούλου ανάμεσα
στην Άννα Κεσίσογλου και στον, επανεκλεγέντα δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής ανεξάρτητης παράταξης, Χάρη
Μέξα.

Ο υπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης και ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης κηρύσσουν την έναρξη. Στο μέσον ο πρόεδρος του ΝΟΚ Γιώργος Χριστόπουλος.
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος αναδείχθηκε δήμαρχος
και στις ενδοπαραταξιακές διαδικακασίες

Ορκίστηκε η νέα δημοτική σύμβουλος
ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ

Ο

Γιάννης Φωστηρόπουλος αναδείχθηκε
δήμαρχος και στις εσωπαραταξιακές
διαδικασίες

Ενώπιον του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
Γιάννη Φωστηρόπουλου ορκίστηκε στις 26
Ιουνίου η νέα Δημοτική Σύμβουλος Θεμελή Μαρία, επιλαχούσα του πλειοψηφούντος συνδυασμού, μετά την παραίτηση
του Διονύση Χατζηδάκη ενόψει των προσεχών Βουλευτικών εκλογών και την εκλογή
του Γιάννη Φωστηρόπουλου ως νέου Δημάρχου της Πόλης.

Πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες μέρες
οι προβλεπόμενες ενδοπαραταξιακές διαδικασίες για την ανάδειξη του μεταβατικού
δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, μετά την παραίτηση του Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος
θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Δύο ήταν οι υποψηφιότητες. Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος ο οποίος αναδείχθηκε δήμαρχος στις αυτο- διοικητικές εκλογές της
26ης Μαϊου και ο Ανδρέας Δούμας.
Από τους 27 συμβούλους της παράταξης
18 ψήφισαν για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου τον Γιάννη Φωστηρόπουλος, 8
ψήφους συγκέντρωσε ο Ανδρέας Δούμας,

“

ενώ μία βρέθηκε χωρίς σταυρό.
Έτσι ουσιαστικά ο Γιάννης Φωστηρόπουλος
ίσως είναι ο μοναδικός δήμαρχος που αναλαμβάνει κανονικά καθήκοντα δύο μήνες
πριν την έναρξη της δικής του θητείας.

«Καλή αυτοδιοικητική και δημιουργική πορεία» ευχήθηκε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου στη νέα Δημοτική Σύμβουλο,
τονίζοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος
καθώς ένας νέος άνθρωπος πλαισιώνει την
κοινή προσπάθεια για το καλό της Πόλης.
Ευχαριστώντας τον Δήμαρχο, η κ. Θεμελή,
υποσχέθηκε πως θα συνδράμει με όλες της
τις δυνάμεις στο έργο της Δημοτικής Αρχής
και πως θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες,

υπηρετώντας σωστά πρώτα και πάνω από
όλα το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Η ΕΛ.ΑΣ βρήκε τον «ληστή της ντουλάπας» στο φιάσκο του Π. Φαλήρου
κρύφτηκε στην ντουλάπα.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ που έλεγξαν το διαμέρισμα μετά τη φυγή και την καταδίωξη των
τριών από τους τέσσερις ποινικούς, ανέφεραν
στις καταθέσεις τους ότι ««Κινούμενοι στον
διάδρομο διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αποθήκη,
στο δάπεδο της οποίας υπήρχε πλήθος ενδυμάτων και υφασμάτων. Κατά την έρευνα του
χώρου δεν παρατηρήθηκε κάτι περαιτέρω άξιο
μνείας»!
Μια 55χρονη οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες, την οποία επίσης ακινητοποίησαν οι δράστες, κατέθεσε ότι ο ένας από τους δράστες
που μιλούσε καλά ελληνικά της είπε ότι ήταν
αστυνομικός.

Η ΕΛ.ΑΣ ανακάλυψε τον περιβόητο «ληστή
της ντουλάπας» στο Παλαιό Φάληρο στο
πρόσωπο ενός Ελληνα ποινικού που κατηγορείται για δολοφονία, το 2016, στο Νέο
Κόσμο!
Περισσότερο από δύο χρόνια μετά το περιβόητο «φιάσκο» με τον ληστή που είχε κρυφτεί σε ντουλάπα και χωρίς να γίνει αντιληπτός
από τους αστυνομικούς διέφυγε -με χαρακτηριστική άνεση- διαπιστώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ ανακάλυψε την ταυτότητά του. Χωρίς ωστόσο να
δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε για να μην υπάρξει
υπενθύμιση του εντυπωσιακού λάθους των
αστυνομικών.
Το «φάντασμα» της ντουλάπας που αποτελούσε για μήνες το μεγάλο ζητούμενο της
ΕΛ.ΑΣ είναι ένας 40χρονος ημεδαπός που συ-

νελήφθη τον Μάρτιο του 2018 για μια ανθρωποκτονία, δύο χρόνια νωρίτερα, ενός
56χρονου στο Νέο Κόσμο. Η ταύτισή του με
τον άφαντο ληστή του Π. Φαλήρου προέκυψε
ύστερα από εξέταση DNA που ταυτοποιήθηκε
με ..περιττώματα που είχε αφήσει στην κρυψώνα του διαμερίσματος του Παλ. Φαλήρου
τις ώρες που ήταν κλεισμένος!
Η ληστεία στο διαμέρισμα στην οδό Θησέως 8
στο Παλαιό Φάληρο σημειώθηκε στις 3 Απριλίου 2017 και συμμετείχαν τέσσερα άτομα:
ένας 41χρονος Μολδαβός (είχε κατηγορηθεί
για διπλή δολοφονία το 2007 στην Καλλίπολη), που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι στη διάρκεια της καταδίωξης, ένας
40χρονος ρωσικής καταγωγής, ένας 35χρονος
από την Αρμενία και ο τέταρτος δράστης που

Η αποχώρηση του ληστή της ντουλάπας μπροστά στους έκπληκτους κατοίκους, κι ενώ οι
αστυνομικοί είχαν φύγει από το σπίτι, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας. Την επόμενη
ημέρα οι υπεύθυνοι της Σήμανσης συνέταξαν
έγγραφο όπου ανέφεραν ότι «αριστερά της
πόρτας της αποθήκης υπήρχε μια δίφυλλη
ντουλάπα και μπροστά από αυτήν ένα τραπέζι.
Στο κάτω δεξιά μέρος της βρέθηκαν κάποια
ρούχα και υπολείμματα από περιττώματα». Τα
τελευταία φαίνεται να έλυσαν και το μυστήριο
με την ταυτότητα του κρυμμένου ληστή.
Στις 29 Μαΐου 2018 η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε την
σύλληψη των δραστών της δολοφονίας η
οποία συνέβη στις 9 Μαρτίου 2016 (ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου), ενός 54χρονου εισοδηματία στο Νέο Κόσμο Αττικής, προκειμένου το
θύμα να τους δείξει την κρύπτη στο δάπεδο
που είχε χρήματα και λίρες. Οι δράστες βρίσκονταν σε… ανοικτή επικοινωνία με τους συνεργούς τους κατά τη διάπραξη της άγριας
δολοφονίας.

Δυστυχώς το θύμα είχε διαδώσει την οικονομική του επιφάνεια. Παραμένει άγνωστο τι
ακριβώς έκλεψαν οι ληστές-δολοφόνοι.
Ωστόσο οι αστυνομικοί μετά το έγκλημα και
λεπτομερή έρευνα εντόπισαν την κρύπτη στο
πάτωμα του σπιτιού, όπου το θύμα έκρυβε
69.300 ευρώ, κοσμήματα και 239 λίρες! Η
ΕΛ.ΑΣ ανακάλυψε ότι δράστες της δολοφονίας
ήταν ένας 40χρονος Ελληνας ποινικός που είχε
κατηγορηθεί για διαρρήξεις και ληστείες, ένας
37χρονος αρτοποιός που εμφανίσθηκε σαν
πληροφοριοδότης του.
Επιπλέον για τη εν λόγω ανθρωποκτονία κατηγορήθηκαν τρία ακόμη άτομα. Ενας Ρουμάνος που βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού
για κλοπές, ένας Αλβανός «οργανωτής» που
βρίσκεται στο εξωτερικό ενώ διέφυγε κι ένας
37χρονος Ελληνας που ήταν συνεργός του
40χρονου . Στη κατοχή του τελευταίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος τηλεφωνικών
συσκευών, κάρτες SIM, διάφορα διαρρηκτικά
εργαλεία και ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης. Όμως η εξέταση του δείγματος του
DNAτου εν λόγω ποινικού έκρυβε μια… μυστική έκπληξη για τους αστυνομικούς αφού
όπως μνημονεύεται στην σχετική δικογραφία ,
ταυτίζεται με το γενετικό υλικό του ληστή της
ντουλάπας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος δεν
έχει αναφέρει στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ
τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα του Παλαιού Φαλήρου και πως ξέφυγε από τους
αστυνομικούς. Σε δίκη που πραγματοποιήθηκε
για το περιστατικό του Παλαιού Φαλήρου οι
δύο συλληφθέντες ληστές, με καταγωγή από
την Αρμενία και τη Ρωσία, καταδικάσθηκαν σε
ποινή κάθειρξης 12 ετών.
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Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος:
Το ξεκίνημα των έργων στο Ελληνικό
θα σηματοδοτήσει την ήττα του λαϊκισμού

Το Μεγάλο Στοίχημα του Ελληνικού
Στρατηγικός στόχος παραμένει για τη
Lamda Development η έναρξη των εργασιών στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, “το οποίο θα αναδείξει την Αθήνα
σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό, δημιουργώντας το
μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στον κόσμο
και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Οδυσσέας Αθανασίου.

στην ευθύνη και στην ευχέρεια των αρμόδων υπουργείων και θεσμών θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό.
Σημειώνεται εδώ ότι η έγκριση των
πολεοδομικών μελετών δια Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων αποτελει ουσιαστικά το δεύτερο αναγκαίο βήμα
προς την πολεοδομική ωρίμανση του
ακινήτου.

H διοίκηση του Ομίλου διατηρεί την αισιοδοξία της ότι, στο πλαίσιο του εφικτού, η εκπλήρωση των προϋποθέσων
που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για
την απόκτηση της Ελληνικό Α.Ε. και την
έναρξη των εργασιών που παραμένουν

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος της
Lamda Development

Με την έγκριση των πολεοδομικών
μελετών, πλέον το ακίνητο θα έχει πολεοδομηθεί πλήρως και θα είναι γνωστές όλες οι παράμετροι ανάπτυξης
αλλά και οι περιορισμοί του, ενώ ένα
ακόμη προαπαιτούμενο έχει να κάνει με
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για
την παραχώρηση της άδεις καζίνο.

Κυρανάκης:

“

Η επένδυση του Ελληνικού θα δημιουργήσει 70.000 νέες δουλειές
Στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την επένδυση του Ελληνικού
αναφέρθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος στα Νότια της Β’ Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “News
247” και τον Αντώνη Φουρλή.
“Η επένδυση του Ελληνικού είναι το Νο. 1 θέμα όχι απλά για τα Νότια της
Β’ Αθηνών, αλλά για όλη την Ελλάδα από επιχειρηματικής και επενδυτικής
πλευράς. Ξεμπλοκάροντας το Ελληνικό ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία
70.000 θέσεων εργασίας. Πάνω από 200 επαγγέλματα θα στηριχθούν από
αυτή την επένδυση”, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
“Το απέραντο ερείπιο του Ελληνικού, εμείς θέλουμε να το κάνουμε απέραντο εργοτάξιο. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη για όλη την κοινωνία.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΤΗΣ Ν.Δ.
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ

Θα πάρει ανάσα η αγορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο θα αυξήσουν τα έσοδά τους και θα γίνει ακόμη πιο όμορφη η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία είναι ένα από τα πιο ευλογημένα και πιο όμορφα
κομμάτια γης σε ολόκληρη την Ευρώπη”, υποστήριξε.

"Το άμεσο ξεκίνημα των έργων της εμβληματικής επένδυσης στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού θα σηματοδοτήσει
την ήττα του λαϊκισμού και την απαρχή της Νέας Ελλάδας.
Της Ελλάδας της ανάπτυξης και της δημιουργίας" δήλωσε ο
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος με αφορμή και την αναφορά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία που
πραγματοποίησε στην Πάτρα την Τρίτη 11 Ιουνίου, κατά τη
διάρκεια της οποίας ανέφερε πως αυτή θα ξεμπλοκάρει την
πρώτη κιόλας εβδομάδα εφ' όσον μετά τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου θα είναι κυβέρνηση.
Υπογράμμισε πως εξ αρχής τάχθηκε υπέρ του επενδυτικού
έργου, χωρίς να παραλείψει όμως να υπενθυμίσει πως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που χρειάζονται άμεση επίλυση
από την πολιτεία.
"Ως δήμαρχος του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και
Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Επένδυσης" τόνισε ο
Γ. Κωνσταντάτος, "τη στήριξα διαχρονικά, χωρίς πισωγυρίσματα και εκβιασμούς. Πάλεψα με τους συνεργάτες μου
προς την κατεύθυνση της υλοποίησής της, και ο λαός της
πόλης, στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, επικρότησε
την στάση μας αυτή.
Ευελπιστώ ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις
εκλογές της 7ης Ιουλίου, θα μας καλέσει στο τραπέζι του διαλόγου, προκειμένου να δοθούν άμεσες λύσεις στα ζητήματα
τα οποία έχουμε εδώ και καιρό θέσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε η εμβληματική Επένδυση του Ελληνικού
να προχωρήσει άμεσα και χωρίς προβλήματα.
Επενδύσεις χωρίς την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών δεν
μπορούν να υπάρξουν", κατέληξε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης.

Υπογράφεται από την Κυβέρνηση
η ΚΥΑ για το Μητροπολιτικό Πάρκο
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η κυβέρνηση προκειμένου
να φέρει εις πέρας ότι δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την υπογραφή των τελευταίων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) προκειμένου
να ξεκινήσει η επένδυση του Ελληνικού.
Συγκεκριμένα μετά από μαραθώνια συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) την Παρασκευή σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες θα έχει υπογραφεί μέρι τις 3 Ιουλίου η ΚΥΑ για το Μητροπολιτικό Πάρκο μόνο, η οποία ήταν
και η ποιο ώριμη και λιγότερο πολύπλοκη.
Καταλύτης για τις εξελίξεις φαίνεται πως ήταν κυρίως η δήλωση του προέδρου της Ν.Δ., Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα
ολοκληρώσει την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ μέσα σε 7 ημέρες. Μετά τη δήλωση, η κυβέρνηση φέρεται ότι έβαλε ως
βασική πολιτική επιδίωξη να αφαιρέσει από τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης την ευκαιρία αυτή.
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Τον σκότωσαν στο γκαράζ του σπιτιού του

Ανατίναξαν ATM στην Άνω Γλυφάδα
- Σκορπίστηκαν τα χαρτονομίσματα
στο δρόμο

κάθε νύχτα ο υποψήφιος στόχος τους. Συγκλονισμένη από το γεγονός είναι η αρμενική εκκλησία της Ελλάδας, καθώς ο
41χρονος ήταν εκπρόσωπός της.
Η εκτέλεση έγινε με δύο όπλα 7,65 mm και
9 mm. Στο σημείο βρέθηκαν οκτώ κάλυκες.
Το 9άρι πιστόλι φαίνεται να έπαθε εμπλοκή,
καθώς βρέθηκε μόνο ένας κάλυκας από το
συγκεκριμένο όπλο.

Τα ναρκωτικά από
τη Λατινική Αμερική
Η αστυνομία ανοίγει τον φάκελο και μιας
υπόθεσης διακίνησης μεγάλης ποσότητας
κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στη
χώρα μας, πριν από έξι χρόνια στην προσπάθειά της να αντλήσει στοιχεία για την
κατεύθυνση των ερευνών.

Τα ναρκωτικά από την Λ. Αμερική και το συμβόλαιο θανάτου
Άγριο έγκλημα με θύμα έναν άνδρα, ο
οποίος δολοφονήθηκε με πυροβόλο όπλο
σημειώθηκε πριν λίγες μέρεις στη Γλυφάδα.
Για μαφιόζικη εκτέλεση κάνουν λόγο οι
Αρχές, καθώς οι δολοφόνοι του φαίνεται
πως του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου, σκοτώνοντάς τον με τουλάχιστον πέντε σφαίρες
οι οποίες τον βρήκαν στο στήθος και το κεφάλι.
Ο νεκρός, ένας 40χρονος Έλληνας αρμενικής καταγωγής, που ασχολείτε με την πάλη,
βρέθηκε στο γκαράζ του λίγο μετά τη μία τα
μεσάνυχτα και σύμφωνα με πληροφορίες
πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Ο άνδρας έφερε τραύματα από δύο όπλα.

Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να
πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών
αφού το θύμα στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα
Η δολοφονία έγινε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στο υπόγειο γκαράζ της
οικίας του 41χρονου Έλληνα με καταγωγή
από την Αρμενία, επί της Πλατείας Καραΐσκάκη, στη Γλυφάδα. Σίγουρα δύο οι δράστες και ίσως και κάποιος τσιλιαδόρος,
εκτιμά η Αστυνομία. Χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, είχαν κρυφτεί κοντά στην είσοδο
του γκαράζ, εκεί όπου γνώριζαν, από προηγούμενη παρακολούθηση, ότι κατέφθανε

Η Ασφάλεια, ανοίγει ξανά τον φάκελο
καθώς ο 41χρονος αθλητής, αρμενικής καταγωγής, είχε κατηγορηθεί στα τέλη του
2013 για άμεση συνέργεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που προερχόταν από αυτή
τη δραστηριότητα.

Ένα ακόμα περιστατικό προστέθηκε, στα
πολλά των εκρήξεων σε ΑΤΜ, στην Άνω
Γλυφάδα. Άγνωστοι χρησιμοποιώντας δυναμίτιδα σήκωσαν κυριολεκτικά στον αέρα
ένα ATM της τράπεζας Πειραιώς και προκάλεσαν και εκτεταμένες ζημιές στις τζαμαρίες του υποκαταστήματος.
Από την έκρηξη γέμισε ο δρόμος με χαρτονομίσματα, καθώς οι δράστες, πέντε
σύμφωνα με πληροφορίες, πήραν απλά
τις κασετίνες με τα χαρτονομίσματα που
διασώθηκαν και άφησαν τα υπόλοιπα
χαρτονομίσματα να πετούν κυριολεκτικά
στον αέρα!

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο
41χρονος δεν είχε προφυλακιστεί, αλλά
του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της
εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, μέτρο το
οποίο έπαυσε στη συνέχεια.
Έτσι, στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας να αντιληφθούν τον χώρο
από τον οποίο προήλθαν οι δράστες της δολοφονίας η οι εντολείς τους αν πρόκειται
για “συμβόλαιο θανάτου” εξετάζουν μεν
και την παλαιότερη υπόθεση, υπό το πρίσμα έως που συνεχίστηκε η τότε συνεργασία του θύματος με κάποια άτομα, αλλά και
που δραστηριποιείτο τον τελευταίο καιρό.

Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γλυφάδας

Συνεχίζει την πιλοτική του λειτουργία
Συνεχίζει την πιλοτική λειτουργία του, στο
ανακαινισμένο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
«Μελίνα Μερκούρη», το Δημοτικό Ελεύθερο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γλυφάδας, ο νέος και
καινοτόμος θεσμός του Δήμου Γλυφάδας.
Μετά τη διάλεξη του σπουδαίου και διακεκριμένου επιστήμονα Δημήτρη Νανόπουλου,
ακολούθησε τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου, διάλεξη
με θέμα «Προστατεύοντας την Καρδιά μας».
Εισηγητές ήταν:
• ο Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Αντιπρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα
ομιλίας «Προδιαθεσικοί Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου»,
• η Χριστίνα Χρυσοχόου, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Αθηνών, με θέμα ομιλίας «Πρακτικά Μηνύματα στη Θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας»,

• ο Γεώργιος Λάζαρος, Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Αθηνών, με θέμα «Αιφνίδιος Θάνατος στους
Νέους».
Η διάλεξη θα διήρκησε μιάμιση ώρα, ενώ μετά
την ολοκλήρωσή της ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό. Η είσοδος ήταν ελεύθερη
για όλους.
Τα μαθήματα-διαλέξεις ή και βιωματικά εργαστήρια του ΔΕΑΠ Γλυφάδας θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των
πολιτών σε συγκεκριμένα προγράμματα
σπουδών. Κάθε κύκλος σπουδών έχει δικό
του γνωστικό αντικείμενο, με διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων. Τα μαθήματα χωρίζονται σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Το
χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο έως
Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο από τέλη
Φεβρουαρίου έως και το τέλος Μαΐου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μια φορά την

εβδομάδα. Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εγγραφές θα γίνει με νεότερη
ανακοίνωση το προσεχές διάστημα.

ται σε καταβολή διδάκτρων ούτε σε υποχρεωτική αγορά βιβλίων ή σημειώσεων, ενώ όλοι
οι διδάσκοντες συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΕΑΠ Γλυφάδας
έχουν όλοι ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος και ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και είναι απόφοιτοι λυκείου.
Στο ΔΕΑΠ ο διδασκόμενος δεν θα υποχρεού-

Κατά τη λήξη κάθε εξαμήνου θα χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους θα
συμπληρώσουν όλα τα μαθήματα, με δικαίωμα δύο απουσιών.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον τελικό
Μπάσκετ με αμαξίδιο στον Άλιμο
Τ

ον Τελικό Αγώνα (Final Four) του 22ου
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ
με αμαξίδιο, που διεξήχθη την Κυριακή 16
Ιουνίου, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο
Αλίμου, τίμησε με την παρουσία Του ο Αξιότιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κύριος Προκόπης Παυλόπουλος.
Τους αγώνες διοργάνωσαν η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο) και ο Δήμος Αλίμου. Νικήτρια
ομάδα αναδείχθηκε ο «Γ.Σ. Δωδεκάνησος», ο

οποίος παρέλαβε και το κύπελλο του Πρωταθλητή από τα χέρια του κυρίου Παυλόπουλου.
Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης και πανηγυρική, με τους αθλητές των αμαξιδίων να δίνουν
το δικό τους αισιόδοξο αγωνιστικό μήνυμα και
να ανατρέπουν κάθε τάση διάκρισης για τα άτομα
με αναπηρία.
Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, αφού
ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του προσέφερε ως αναμνηστικό ένα λεύ-

κωμα του Αλίμου. Στη συνέχεια η ΟΣΕΚΑ τίμησε
τον κύριο Κονδύλη για την προσφορά του στον
Αθλητισμό.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο γνωστός καλαθοσφαιριστής και υποψήφιος βουλευτής στο νότιο
τομέα Δημήτρης Παπανικολάου, που συνέβαλε
και στη διοργάνωση, καθώς και ο Υπουργός Τουρισμού Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο
Δήμαρχος Δάφνης - Υμηττού και υποψήφιος
βουλευτής στο νότιο τομέα Μιχάλης Σταυρια-

νουδάκης, η Βουλευτής Άννα Καραμανλή, ο
υποψήφιος Βουλευτής στο νότιο τομέα Βασίλης
Σπανάκης, ο πρώην Δήμαρχος Αλίμου Αργύρης
Αργυρίου, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλίμου, καθώς και πολλές προσωπικότητες του αθλητικού και καλλιτεχνικού
κόσμου.
Την εκδήλωση πλαισίωσε χορευτικά ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος «ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ».
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